
Výpis  z jednání č. 17 Rady městyse Měřína konané dne 30.10.2019  

1. RMM odsouhlasila program jednání. 
 

2. RMM projednala návrh na přezkum právní způsobilosti …RMM rozhodla podat žádost o 
přezkum právní způsobilosti Okresnímu soudu Žďár nad Sázavou a pověřuje místostarostu 
podpisem žádosti. 
 

3. RMM vzala na vědomí protokol o kontrole č.03/2019 od správního odboru  MÚ V. Meziříčí 
o kontrole výkonu matriční činnosti u městyse Měřín. Závěr kontroly: nebyla shledány žádné 
závady. 
 

4. RMM projednala a schválila změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku ZŠ Měřín pro 
rok 2019, předložený ředitelkou p. Mgr. Hlávkovou. Plán se změnil z důvodů investic do 
opravy kuchyně. 
 

5. RMM projednala žádost o příspěvek Základní škole Měřín na nákup dvou kusů chladících 
boxů a jednoho kusu mrazícího boxu v celkové výši 571.000,-Kč pro rok 2020.  
Dále RMM projednala žádost o souhlas s odprodejem nepotřebného majetku ze školní 
kuchyně dle přílohy. 
RMM rozhodla žádost o příspěvek zařadit do rozpočtu pro rok 2020. 
RMM rozhodla souhlasit s prodejem nepotřebného majetku. 
 

6. RMM vzala na vědomí oznámení  z Katastrálního úřadu, pracoviště Velké Meziříčí o konání 
revize údajů v KN. Tato revize potrvá přibližně do 30.6.2022. 
 

7. RMM projednala žádost zástupkyně ředitelky ZŠ  o schválení odměny ředitelce ZŠ za 
kompletaci dokumentů k projektu Šablony 1, Šablony 2 a za zajištění rekonstrukce školní 
kuchyně. RMM rozhodla odměnu schválit a vyslovuje ředitelce poděkování za provedenou 
práci.  
 

8. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni pro Eon Distribuce, a.s. na  
uložení zemního vedení NN na p.č. 3146/1 pro RD … . 
RMM rozhodla s uzavřením VB souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
9. RMM vzala na vědomí informaci fi SIGENO o dotačních možnostech na výsadbu stromů. 
 

10. RMM rozhodla souhlasit se smlouvou na divadelní vystoupení „Vysoká hra“ s Agenturou 
Marcus – Pavel Trávníček . 
 

11. RMM projednala a odsouhlasila nájmy KD: 
 
 
 
 

 

12. RMM projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí smlouvě s firmou E-On Distribuce, 
a.s. na zřízení věcného břemene na akci „Pustina – lokalita 7 RD“. RMM rozhodla s návrhem 
souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Objednávky KD :  

2020-01-11 Sportovní ples – TJ JISKRA 

2020-02-22 Šibřinky – KČT Měřín 



13. RMM  projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s firmou E-On Distribuce, 
a.s. na zřízení věcného břemene na akci „Měřín, ul. Zarybník, rek NN. VN, TS Slovensko“. RMM 
rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

14. RMM rozhodla pověřit starostu jednáním ohledně koupě obrazu s motivem Měřína. 
 

15. RMM projednala návrh petice za zlepšení bezpečnostní situace na Křižovatce křižní 
Svařenov. RMM rozhodla petičnímu výboru sdělit, že celou věc projedná s příslušným 
správním silničním úřadem.  
 

16. RMM rozhodla pověřit úřad městyse provedením kalkulace nákladů za likvidaci plastů a 
papíru za roky 2017 až 2019 pro potřeby stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro 
podnikatelské subjekty. 
 

17. RMM Nabídka vzala na vědomí cenovou nabídku montované haly pro potřeby MM. 
 

18. RMM vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Měřín. 
 

19. RMM schválila finanční spoluúčast na akci večer seniorů v Arnolci do 300,-Kč/osoba. 
 

20. RMM rozhodla na základě předloženého geometrického plánu zveřejnit záměr prodeje 
pozemku parc.č. 187/64 (pův. parc. 1311/1 a parc.č. 187/2 v k.ú. Měřín).  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

        

 


